
          

 
 

DESPACHO 201/2020 

Procedimento concursal para provimento, em comissão de serviço, do cargo de 

Coordenador do Núcleo de Administração de Redes e Telecomunicações do 

Departamento de Informática dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, 

cargo de direção intermédia de 3º grau.  

 

1 — Terminado o procedimento concursal para provimento do cargo de Coordenador do 

Núcleo de Administração de Redes e Telecomunicações do Departamento de 

Informática dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, e após ter sido dado 

cumprimento ao disposto no n.º 6 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 

sua redação atual, com a designação do Técnico Superior João Paulo Jorge Azevedo 

Torres, por possuir a experiência profissional, o perfil, a competência técnica e a aptidão 

mais adequadas ao exercício das respetivas funções, destacando-se a nível do trabalho 

de equipa e coordenação e da qualidade da experiência profissional. 

2 — Nos termos do estabelecido nos números 9.º e 10.º do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, na sua redação atual, nomeio João Paulo Jorge Azevedo Torres, para o 

cargo de Coordenador do Núcleo de Administração de Redes e Telecomunicações do 

Departamento de Informática dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, cargo 

de direção intermédia de 3.º grau, em comissão de serviço, com efeitos a 15 de julho de 

2020, pelo período de 3 anos, renováveis por iguais períodos de tempo. 

3 — A nota curricular vai anexa ao presente despacho. 

O Reitor 

 

 

 

 António Serra 



          

 
 

NOTA CURRICULAR 

 

Dados Pessoais  

João Paulo Jorge Azevedo Torres, 41 anos, casado, nascido a 2 de setembro de 1978, 

natural de São Jorge Arroios, concelho de Lisboa, distrito de Lisboa.  

 

Formação Académica e Profissional  

Obteve no ano de 2004 o grau de licenciado em Engenharia Eletrotécnica e 

Computadores pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa.  

 

Formação Complementar  

FORGEP (2020) 

Academia Cisco CCNP (2014) 

Formação Pedagógica Continua de Formadores (2010) 

Formação inicial pedagógica de formadores (2005)  

Organização e Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança (2004) 

 

Funções e Cargos ocupados  

Desde agosto de 2018 desempenhou o cargo de Coordenador em Regime de 

Substituição no Núcleo de Infraestruturas e Telecomunicações do Departamento de 

Informática dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, responsável pela 

infraestrutura de Redes fixa de voz e dados e rede móvel da Universidade de Lisboa, 

garantir a disponibilidade da rede para a interoperabilidade entre todas as Unidades 

afetas, pela manutenção e suporte da rede Eduroam da ULisboa, monitorizar e controlar 

a segurança no acesso aos Serviços de Informação disponibilizados pela ULisboa, pela 

gestão de contratos de comunicações de rede fixa de voz e dados e rede móvel. 

Desde fevereiro de 2017 desempenhou o cargo de Engenheiro de Redes no Núcleo de 

Infraestruturas e Telecomunicações do Departamento de Informática dos Serviços 



          

 
 

Centrais da Universidade de Lisboa, tendo como funções o planeamento, gestão e 

administração da infraestrutura de rede sob a responsabilidade desse núcleo. 

Desde dezembro de 2014 desempenhou o cargo de Formador do Curso CCNA-Cisco no 

Grupo Rumos em Portugal e Angola. 

De dezembro de 2014 a julho de 2015 desempenhou o cargo de Engenheiro de Sistemas 

na Real Life, Tecnologias de Informação, SA ao serviço da NOS, tendo como funções a 

validação, configuração, alteração e cancelamento de serviços em equipamentos Cisco 

(ASR 9000 Series; ASR 7600 Series) e Huawei (S9300 Series, CX600). 

De dezembro 2007 a dezembro 2014 desempenhou o cargo de Formador, sendo 

responsável por diversos cursos de formação profissional organizados pelo CEPRA e 

pelo IEFP relacionados com a Tecnologias de informação e Comunicação (TIC), a saber 

Word, Excel, Powerpoint, Access. 

 

De julho 2007 a maio 2008 desempenhou o cargo de Consultor na RoadMap 

Consulting, Lda., onde desempenhou o cargo de gestor de Serviço de Acompanhamento 

da evolução de aquisições de equipamentos de comunicações móveis por Parte do 

Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional e 

Gestão de Serviço ao abrigo de Acordo Quadro. 

De maio 2006 – maio 2007 desempenhou o cargo de Estagiário no Ministério do 

Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional tendo estado na 

criação, lançamento, análise e conclusão de concursos públicos para a aquisição de 

comunicações móveis e fixas por parte do Ministério do Ambiente, Ordenamento do 

Território e Desenvolvimento Regional, como Membro do Júri do Concurso 

 

Outras atividades relevantes 

Tem participado em diversos júris de procedimentos concursais para a contratação 

pública de bens e serviços. 

Certificação Cisco Certified Network Professional (CCNP) 
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